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Zápis 

XIX. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje 

 

 

 

 

Datum:   27.6.2022 

Místo: zasedací místnost Jihočeského vědeckotechnického parku, 
a.s., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice 

 + online MS Teams 

 

Účastníci jednání:   viz prezenční listina 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Úvod 

2) Revize závěrů z minulého jednání komise 

3) Aktualizace RIS3 strategie Jihočeského kraje (2023) 

4) Informace k přípravě pokračování nástroje Smart akcelerátor (2023-2025) 

5) Aktualizace AP RIS3 Jihočeského kraje 

6) Využití AI v zemědělské praxi (prezentace výstupu stážového programu AI) 

7) Aktuální informace o realizaci projektu Smart akcelerátor 2 

8) Informace k přeshraniční soutěži startupů a podnikatelských nápadů (CROSS-
BORDER IDEA & START-UP CONTEST 2022) 

9) Informace k ITI Českobudějovické aglomerace (projekty v oblasti VaVaI) 

10) Různé, diskuse 
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Průběh jednání: 

 

 

1) Úvod 

Předseda komise, Miloslav Kamiš, přivítal účastníky jednání a konstatoval, že komise je vzhledem 

k počtu přítomných a online připojených členů usnášeníschopná. 

Dále představil navržený program jednání. Bylo navrženo, že dojde k přesunu pořadí některých bodů 

jednání oproti návrhu uvedenému v pozvánce. Program byl komisí schválen včetně navrhovaných 

změn. 

 

2) Revize závěrů z minulého jednání komise 

Na minulém jednání komise byl M. Kamiš, předseda komise, pověřen sestavením užší pracovní skupiny, 
jejímž úkolem by mělo být vypracovat podrobnější informaci k záměru 3. etapy JVTP, jeho potřebnosti 
a zejména možným přínosům pro region. 

Na základě tohoto zadání proběhla řada schůzek s představiteli klíčových organizací v regionu (KIP, 
výzkumné organizace, podniky, servisní organizace). Z těchto jednání vyplynulo, že aktuálně není 
potřeba ustanovovat pro dané téma samostatnou pracovní skupinu/komisi. Za efektivnější je pokládáno 
provedení revizi složení Komise pro inovace Jihočeského kraje s cílem tuto komisi zúžit a tím zvýšit 
efektivitu. 

Ze schůzek dále plyne zjištění, že klíčovými tématy a výzvami v kraji jsou pro další období zejména: 
klimatická změna, energetika, nakládání s vodami, kvalita životního prostředí nebo odpadové 
hospodářství. Tato témata by měla být vzata v úvahu při následné aktualizaci RIS3 strategie. 

Náměstkyně hejtmana, L. Kozlová, doplnila, že z pohledu vedení Jihočeského kraje je významné téma 
zejména energetika. Proto vítá zařazení tohoto tématu, a to včetně jeho zařazení do pokračování 
realizace nástroje Smart akcelerátor v Jihočeském kraji. 

 

USNESENÍ č. 1/2022: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí stav plnění úkolu z minulého jednání komise. 
Dále bere na vědomí témata doporučená k zohlednění při nadcházející aktualizaci RIS3 strategie 
Jihočeského kraje. Dále komise ukládá M. Kamišovi projednat s L. Kozlovou složení Komise pro inovace 
Jihočeského kraje pro další období. 

 

3) Aktualizace RIS3 strategie Jihočeského kraje (2023) 

M. Kamiš a M. Kotoun společně představili plánovaný postup aktualizace RIS3 strategie Jihočeského 

kraje (do konce roku 2022 – příprava analytických podkladů, první polovina roku 2023 – vlastní 

aktualizace strategie). 

Přítomní se shodli, že dokument strategie je potřeba zpřehlednit a zjednodušit. Bylo rovněž zdůrazněno, 

že v kontextu přechodu od konceptu S3 ke konceptu S4 strategií (tj. zahrnutí rozměru „udržitelnosti“) 

bude nezbytné při aktualizaci vzít v potaz také tzv. cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development 

Goals, zkráceně SDGs), ke kterým se ČR zavázala. 

Bylo dále projednáno, že Komise pro inovace Jihočeského kraje zvýší frekvenci svých jednání (např. 

kvartálně), v rámci kterých bude projednávat aktualizaci RIS3 strategie. 

Rolí existujících Krajských inovačních platforem by i nadále mělo být sdělování požadavků, potřeb a 

záměrů v oblastech svých působností směrem ke komisi. 

 

USNESENÍ č. 2/2022: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí postup přípravy aktualizace RIS3 strategie 
Jihočeského kraje. 
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4) Informace k přípravě pokračování nástroje Smart akcelerátor (2023-2025) 

M. Kotoun představil základní parametry budoucí výzvy Smart akcelerátor (podrobnosti viz přiložená 

prezentace a shrnující materiál). Dále představil koncept navazujícího projektu Smart Akcelerátor+ 

(SA+). V SA+ jsou navržena jako hlavní témata následující: 

1. Posilování energetické soběstačnosti regionu - energetické úspory, technologie pro výrobu a 

ukládání energie, komunitní energetika, sector coupling, atd. 

2. Rozvoj regionálně významných témat vycházejících ze zaměření VaV institucí v Jihočeském 

kraji - udržitelné zemědělství a environmentální aplikační odvětví (hospodaření s přírodními zdroji, 

zemědělství a lesnictví, produkce potravin, životní prostředí a biodiverzita, výstavba a lidská sídla, 

zemědělství 4.0 atd.) 

3. Podpora podnikavosti a rozvoje podnikání (vyhledávání a rozvoj inovativních podnikatelských 

nápadů s potenciálem rychlého růstu a vyšší přidanou hodnotou, a to ve všech životních fázích 

růstu podniku; podporu vzniku a rozvoje startupů a spin-offů) 

4. Rozvoj konceptu chytrých a inovativních řešení v regionu (rozvoj činnosti platformy Smart 

region jižní Čechy) 

5. Pokračování podpory digitální transformace regionu (podpora aktivit platformy Jihočeský Digi 

Hub) 

Následovala diskuse, ze které vzešly následující doporučení: 

- Jihočeský kraj podá jako žadatel ve spolupráci s JVTP, a.s. žádost do výzvy Smart akcelerátor+; 

- Do tvorby žádosti aktivně zapojit místní VaV instituce; 

- Zvážit možnost zahrnutí tématu „medicínský výzkum“ do témat pro Smart akcelerátor+ včetně 

zapojení Nemocnic České Budějovice a.s.; 

- Provést vyhodnocení přínosů projektu Smart akcelerátor 2 (před podáním žádosti k projektu Smart 

akcelerátor+); 

- Zpracovat návrh indikátorů, na základě kterých bude pravidelně sledováno a vyhodnocováno plnění 

cílů nástroje Smart akcelerátor+; 

- V návaznosti na výše uvedené komise doporučuje zvážit výši požadované dotace. 

 

USNESENÍ č. 3/2022: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí stav přípravy projektu Smart akcelerátor + v 
Jihočeském kraji a jeho základní obsahový koncept a doporučuje při jeho tvorbě zohlednit uvedená 
doporučení. 

 

5) Aktualizace AP RIS3 Jihočeského kraje 

M. Kotoun okomentoval provedenou aktualizaci projektů v rámci Akčního plánu RIS3 strategie 

Jihočeského kraje (AP). Nově bylo do AP RIS3 zařazeno celkem 36 nových námětů či realizovaných 

projektů. 

V následné diskusi byl diskutován obsah a zaměření některých projektů předkládaných Jihočeskou 

univerzitou. O projektech uvedených na řádcích 30-32 bylo následně hlasováno samostatně. 

Dále bylo dojednáno, že bude opraven záznam u projektu RECONMATIC (doplnění partnera projektu 

– společnosti ENVISAN-GEM, a.s.). 

Rovněž bylo dojednáno, že na příštím jednání komise bude týmem JVTP prezentován stav jednotlivých 

projektů realizovaných v minulosti v rámci AP RIS3. 

 

USNESENÍ č. 12/2021: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje nové strategické projekty Akčního plánu RIS3 strategie 
Jihočeského kraje a potvrzuje soulad těchto projektů s RIS3 strategií Jihočeského kraje 2021-2027. 
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6) Využití AI v zemědělské praxi (prezentace výstupu stážového programu AI) 

Absolventi stážového programu AI, který byl realizován Jihočeským vědeckotechnickým parkem, a.s. a 

Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích (Tomáš Zoubek, Roman Bumbálek, Fakulta 

zemědělská a technologická) prezentovali aktuálně rozpracovaný projekt zaměřený na využití prvků AI 

v zemědělství (kapacitní chovy krav). 

 

7) Aktuální informace o realizaci projektu Smart akcelerátor 2 

Pracovníci JVTP, a.s., členové týmu projektu Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji, postupně 
prezentovali aktuální informace o probíhajících aktivitách v rámci projektu. Další podrobnosti jsou 
uvedené v příloze č. 1 Prezentace z jednání. 

 

USNESENÍ č. 11/2021: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí aktuální informace o realizaci projektu Smart 
akcelerátor 2 v Jihočeském kraji. 

 

8) Informace k přeshraniční soutěži startupů a podnikatelských nápadů (CROSS-BORDER IDEA 

& START-UP CONTEST 2022) 

J. Moravcová představila aktuální informace o probíhající soutěži startupů a podnikatelských nápadů 

(CROSS-BORDER IDEA & START-UP CONTEST 2022). Více informaci v příloze č. 1 Prezentace 

z jednání. 

 

USNESENÍ: bez usnesení 

 

9) Informace k ITI Českobudějovické aglomerace (projekty v oblasti VaVaI) 

M. Kotoun informoval o aktuálním stavu přípravy ITI Českobudějovické aglomerace a projektech 

zařazených do programových rámců pro OP JAK a OP TAK. Více informaci v příloze č. 1 Prezentace 

z jednání. 

 

USNESENÍ: bez usnesení 

 

 

9) Různé 

Nebyly vzneseny žádné další body k projednání. 

- 

 

 

 

……………………………  ……………………………   

zapsal:     schválil:     

Ing. Miroslav Kotoun   Ing. Miloslav Kamiš    

RIS 3 manažer / tajemník   předseda komise     

 

 

Příloha č. 1 Prezentace z jednání 

Příloha č. 2 Schválené projekty AP RIS 3 

Příloha č. 3 Koncept projektu Smart akcelerátor+ 


